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رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
محور  محله  تلویزیونی  مسابقه  برگزاری  از  یزد 
سیمای  و  صدا  مشارکت  با  کنون  آشتی  کوچه های 

مرکز یزد خبر داد.
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حضور سازمان منطقه آزاد کیش
  در بزرگترین رویداد گردشگری دنیا

نمایشگاه فیتور اسپانیا 2020؛ به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین نمایشگاه های صنعت گردشگری در دنیا، روز دوم 
بهمن 98 در حالی چهلمین دوره از برپایی خود را آغاز کرد که نمایندگانی از مناطق آزاد جمهوری اســامی ایران نیز در 

این نمایشگاه حضور داشتند.
در این نمایشگاه که از روز دوم تا ششم بهمن )22ـ  26 ژانویه 2020( در شهر مادرید پایتخت اسپانیا برپا شد، نمایندگانی 
متشکل از معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد کیش، 

ارس، اروند و قشم حضور دارند و...

برنامه سال آینده 
دستگاه های اجرایی یزد
 منطبق بر سند آمایش 

2
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پیش بینی 15 طرح 
گردشگری در 15 منطقه 

اصفهان 

تجهیز واحد نظارت 
و ارزیابی فنی صدا و 

3سیمای کرمان، بزودی  4

نیروگاه توانیر با اجبار از 
مازوت استفاده می کند

4

اصفهان نصف جهان نیست 
تمام جهان است 

هار استانی
چ

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسلیت می گوییممدیریت یعنی مسئولیت پذیری، برنامه ریزی و ساماندهی درست منابع

در بیســــــت و دومیـــــــــن دورۀ رتبه بندی 
شرکت های برتر کشور )IMI 100(، شرکت فوالد 
مبارکه در بین 500 بنگاه صنعتی و اقتصادی ایران، 
»شرکت  عنــــوان  کســـــب  به  موفــــــق 

پیشرو « شد.
 به گزارش خبرنگار فوالد، در این همایش که روز 
یکشنبه 29 دی  در محل سالن همایش های بین المللی 
صداوسیمای و با حضور محمدباقر عالی معاون وزیر 
صنعت معدن و تجارت، مجید درویش مدیر مرکز 
مدیران  از  جمعی  و  برتر  شرکت های  رتبه بندی 
شرکت های برتر کشور برگزار شد، از شرکت های برتر 

کشور با اهدای لوح تقدیر و تندیس تقدیر شد.
در این رتبه بندی، شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان عالوه 
بر کسب عنوان پیشرو، رتبۀ اول ازنظر شاخص فروش 
در گروه فلزات اساسی، رتبۀ دوم در شاخص ارزش 
بازار، رتبۀ دوم در شاخص ارزش افزوده، رتبۀ دوم در 
شاخص بیشترین سودآوری و رتبۀ پنجم در شاخص 
فروش را در میان 500 شرکت بزرگ کشور به خود 

اختصاص داد.
در این جلسه که در آن نقش شرکت های بزرگ بر 
شاخص اقتصادی به عنوان پیشران و لوکوموتیو ایجاد 
رشد و توسعه در کشور و تجزیه وتحلیل نتایج این 
رتبه بندی ها به منظور تدوین سیاست های صنعتی 
کشور بررسی شد، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
گروه فوالد مبارکه، پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر 
این همایش، طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: به طور قطع کسب این موفقیت که با همدلی و 
همکاری کارکنان و با برنامه ریزی های مدون شرکت 
در مسیر تعالی انجام شده، به طور اتفاقی و یک شبه 
به دست نیامده است.وی با تأکید بر این که تمامی 
شرکت های حاضر در فرایند انتخاب 100 شرکت برتر، 
ازجمله فوالد مبارکه، سالیان سال برای رسیدن به 
این نقطه برنامه ریزی و تالش کرده اند، تصریح کرد: 
این که تمامی مراحل و فرایند انتخاب 100 شرکت برتر 
و شرکت پیشرو بر مبنای رأی و ارزیابی ارزیابان زبدۀ 
کشوری و بین المللی انجام می شود از نقاط قوت این 
فرایند است.وی در پاسخ به سؤالی دربارۀ نقش و جایگاه 
فوالد مبارکه در حوزۀ اشتغال زایی تصریح کرد: در حال 
حاضر در گروه فوالد مبارکه به طور مستقیم حدود 25 
هزار نفر مشغول کارند. همچنین به طور غیرمستقیم 
حدود 350 هزار فرصت شغلی در زنجیرۀ تأمین و تولید 

فوالد مبارکه ایجاد شده است.

وی در پاســــخ به سؤال یکی از خبرنگـــــاران 
درخصوص زمان آغاز عملیات احداث نورد گرم شمارۀ 
2 فوالد مبارکه گفت: در شرایط فعلی که کشور در اوج 
جنگ اقتصادی است و گسترش تولید به ویژه اتکا به 
اقتصاد غیرنفتی می تواند به بهبود فضای کسب وکار 
و درآمدزایی کشور کمک کند، به طور قطع مسئوالن 
و متولیان امر می توانند روند اجرای این پروژۀ ملی را 
تسهیل و تسریع کنند. به عبارت دیگر، شرایط تحریم 
ایجاب می کند که با هموار کردن مسیر اجرای چنین 
پروژه هایی موانع از پیش روی تولید و رونق اقتصادی 
کشور برداشته شود. باید به خاطر داشته باشیم هرچه 
این پروژه عظیم زودتر اجرا شود، کشور زودتر از واردات 
بسیاری از انواع ورق های خاص و وارداتی بی نیاز 
خواهد شد. ضمن این که فضای بسیار مناسبی برای 
ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان و رونق 

کسب وکار در منطقه و کشور فراهم خواهد شد.
وی در ادامه با بیان این که گروه فوالد مبارکه علی رغم 
همۀ تحریم ها و محدودیت ها، به بیشترین میزان 
سودآوری برای ذی نفعان و کشور دست یافته است، 
اظهار داشت: شایسته است مطابق با شرایط تحریم، 

این شرکت مورد حمایت قرار گیرد.
در جریان برگزاری این همایش، معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه نیز گفت: شرکت فوالد مبارکه بر بستری 
از نظام های تعالی بنا نهاده شده و برنامه های استراتژی 
خود را به بررسی توانمندی ها معطوف ساخته است و 

طبیعتا نتایج متناسب با آن را حاصل خواهد کرد. سید 
مهدی نقوی با تأکید بر این که فوالد مبارکه دو بار جایزۀ 
تعالی سازمانی ایران و جایزۀ تعالی اروپا و همچنین 
تندیس جایزۀ ملی کیفیت را به خود اختصاص داده 
است گفت: این شرکت با برنامه ریزی های مدون از 
سال های گذشته تا  امروز   و    با    تعریف سیستم های 
متفاوت، در سایۀ همت و عزم راسخ مجموعۀ مدیریت 
و کارکنان توانسته در سخت ترین شرایط، پویایی 
شرکت را حفظ کند.وی کسب عنوان پیشرو را نمونۀ 
بارزی از شادابی و پویایی شرکت فوالد مبارکه دانست 
و تصریح کرد: در همین خصوص استراتژی جدید 
و بعدی شرکت حرکت به سمت فرایندها و صاحب 
تکنولوژی شدن است.معاون تکنولوژی فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: این شرکت 18 سال سابقۀ بومی سازی 
قطعات و 27 سال سابقۀ تولید فوالد را در کارنامۀ خود 
دارد و اکنون با رسیدن به سطح قابل توجهی از بلوغ 
سازمانی، حرکت خود را در مسیر صاحب تکنولوژی 
شدن آغاز کرده است.وی در همین زمینه تصریح کرد: 
فوالد مبارکه برای دست یابی به موفقیت های بزرگ، 
تمام توانمندی کشور ایران برای ساخت تجهیزات و 
فرایندهای تولید فوالد را بررسی و مسیرهای مرتبط 
با این دانش و تکنولوژی را استخراج کرده است. ضمن 
این که برای رفع موانع پیش روی خود برنامه های 
مدونی پیش بینی کرده است تا بتواند کشور را صاحب 

دانش فرایند تولید فوالد نماید.

فوالد مبارکه پیشرو در بین 500 بنگاه
  صنعتی و اقتصادی ایران
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

کمک  5میلیارد ریالی شورای شهر بندرعباس به مناطق سیل زده شرق هرمزگان

خبرخبر

کمک مالی ۵00 میلیون تومانی با تصویب شورای اسامی 
شهر بندرعباس، به مناطق سیل زده شرق هرمزگان اعطا 

خواهد شد.
در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسامی شهر 
بندرعباس که با حضور 9 نفر از اعضا برگزار شد، اعتبار پنج 

میلیارد ریال برای کمک به مناطق سیل زده شرق استان 
رئیس شورای اسامی شهر  فاطمه جراره  تصویب شد. 
بندرعباس در این خصوص گفت: براساس وظیفه کمک 
رسانی و کرامت انسانی الزم است در راستای کمک به مردم 
مناطق سیل زده شرق هرمزگان تاش های جدی انجام شود.

وی اظهار کرد: با تصویب این اعتبار، کمکی هر چند کوچک 
در این راستا صورت گرفته است.

بارندگی شدید و سیل اخیر در منطقه شرق استان هرمزگان 
در شهرستان های جاسک و بشاگرد، خسارات فراوانی را به 

تأسیسات زیربنایی شهری و روستایی وارد کرده است. 2
و  کاربری  تغییر  روند  تسهیل 
واگذاری   اراضی  طرح ها    در  یزد

 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر 
ایجاد تغییر در فرآیند کارگروه امور زیربنایی  و 
کمیته های زیرمجموعه آن در راستای تسهیل 
گری و کوتاه شدن روند تغییر کاربری و واگذاری 
اراضی طرح ها تاکید کرد. "محسن صادقیان" 
در گفت و گو با جام جم یزد گفت: با تالش های 
انجام شده زمان واگذاری اراضی طرح ها در 
استان کاهش یافته و به حدود ۶0  الی 70 روز 
رسیده است و در این راستا باید از تمام مدیران 
کل و مجموعه همکاران در دستگاه های اجرایی 
استان تشکر و قدردانی شود ولی بررسی روند 
یک سال گذشته در کارگروه امور زیربنایی نشان 
می دهد که این مدت هم زیاد و قابل کم شدن 
است.وی افزود: هنوز در دستگاه های اجرایی 
استان مراحلی برای صدور مجوزها طی می شود 
که به نظر غیرضروری می رسد و بعضی از مراحل 
نیز شفاف نیست. حتی هنوز برای صدور مجوزها 
و پاسخ به استعالم ها باید متقاضی و ارباب 
رجوع در ادارات دولتی حضور یابد و برای طی 
کردن مراحل اداری هزینه های کارشناسی و 
بازدید بپردازد. صادقیان افزود: از ماه ها پیش 
الکترونیکی شدن و تشکیل بانک های اطالعاتی 
یکپارچه از اطالعات دستگاه های اجرایی در 
دستور کار قرار گرفته همراهی صادرکنندگان 
مجوز در این خصوص همراهی بیشتری داشته 
کمیته های  گام  اولین  در  گفت:  باشند. وی 
فنی مدیریت امور اراضی و کمیته فنی راه و 
شهرسازی در هم ادغام و جلسه کمیته فنی 
و زیربنایی کارگروه امور زیربنایی بدون نیاز 

استعالم از دستگاه های اجرایی تشکیل شد 

برپایـی دومین جشـنواره ملی 
پارچه فجـر در یزد

 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 
با اشاره به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی 
و هنری استان در ایام اهلل دهه فجر، از جمله 
این برنامه ها را برگزاری دومین جشنواره ملی 

پارچه فجر اعالم کرد.
کارگروه  جلسه  در  جوادیان زاده«  »مجید 
سالگرد  یکمین  و  چهل  هنری  و  فرهنگی 
پیروزی انقالب اسالمی اعالم کرد:در این 
ایام اکران آثار منتخب جشنواره فیلم فجر که 
پنجمین دوره  آن در استان یزد خواهد بود 

برگزار می شود.
وی نمایشگاه آثار هنرجویان، نمایش های 
آثار تجسمی  نمایش  صحنه ای، شب شعر، 
هنرمندان مطرح و نمایشگاه کتاب را از دیگر 
برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

استان یزد در ایام اهلل دهه فجر نام برد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 
همچنین از برگزاری دومین جشنواره ملی 
پارچه فجر به این مناسبت در یزد خبر داد و 
افزود: دوازدهمین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب 

استان یزد نیز در ماه جاری دایر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ  ارشاد 
اسالمی یزد، جوادیان زاده در پایان نیز اعالم 
کرد: جشنواره عشایر و روستاهای دوستدار 
کتاب، جام باشگاه های کتابخوانی، جشنواره 
مروجین کتابخوانی و انتخاب شهر خالق کتاب 
در استان یزد به عنوان چهارگانه رویداد کتاب 
و کتابخوانی در استان است که اختتامیه این 
جشنواره ها در زمان برپایی نمایشگاه بزرگ 

کتاب استان برگزار می شود.

ــل  ــتان مراح ــش اس ــند آمای ــه س ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتاندار ی اس
ــد برنامــه  ــزود: بای ــد اف ــود را می گذران ــب خ ــی تصوی انتهای
ریزی هــای آینــده اســتان در چارچــوب ســند آمایــش و 
اســناد باالدســتی و در همیــن راســتا برنامــه ســال آینــده 
ــش  ــند آمای ــر س ــق ب ــی منطب ــتگاه های اجرای دس

ــود. ــد ب ــتان خواه اس
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری 
ــه  ــی" در جلس ــی طالب ــد عل ــزد، "محم ی
شــورای برنامــه ریــزی اســتان بــا 
بیــان اینکــه ســند آمایــش اســتان 

ــد  ــزود: بای ــد اف ــود را می گذران ــب خ ــی تصوی ــل انتهای مراح
ــش  ــند آمای ــوب س ــتان در چارچ ــده اس ــای آین ــه ریزی ه برنام
ــناد باالدســتی باشــد تــا بــا کمتریــن تبعــات توســعه  و اس
ــال  ــه س ــتا برنام ــن راس ــم و در همی ــش بری ــه پی ــتان را ب اس
آینــده دســتگاه های اجرایــی منطبــق بــر ســند آمایــش اســتان 

ــود. ــد ب خواه
ــع   ــرای وض ــتان ب ــت های اس ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــتاندار ب اس
محدودیت هایــی بــرای راه انــدازی برخــی صنایــع گفــت: 
تدویــن ضوابــط و محدودیت هــای گســترش صنعــت تــا 

یک مــاه آینــده بــه پایــان خواهــد رســید.

برنامه سال آینده دستگاه های اجرایی یزد
 منطبق بر سند آمایش 

برگزاری مسابقه »کوچه های آشتی کنون« در یزد
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از 
برگزاری مسابقه تلویزیونی محله محور کوچه های آشتی کنون 

با مشارکت صدا و سیمای مرکز یزد خبر داد.
به گزارش ایسنا »عباس مالزینلی« در جمع معتمدین محالت 
قدیمی شهر یزد با بیان این  که آموزش شهروندی یکی از 
شاخصه های محله پویاست، اظهار کرد:  مسابقه تلویزیونی 
کوچه های آشتی کنون از جمله اقدامات این سازمان برای 
آموزش شهروندان در کنار ایجاد نشاط عمومی در شهر است.

وی افزود:  در این مسابقه اعضای خانواده ها از ۴0 محله بافت 
تاریخی یزد شرکت خواهند کرد.رئیس سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد  گفت:  مسابقه کوچه های 
آشتی کنون با محوریت خانواده های یزدی با موضوعات مرتبط 
با حوزه شهری و با هدف ارتقای سطح آموزشی شهروندان 
یزدی برگزار می شود.مالزینلی با بیان این که شرکت کنندگان 
در این مسابقه باید از افراد یک خانواده باشند و حضور پدر و مادر 
و فرزندان پسر و دختر خانواده نیز از اهمیت باالیی برخوردار 
است، تصریح کرد: کسب اطالعات جامع از محل زندگی و 

محله شرکت کنندگان عامل موثری در کسب امتیاز بیشتر در 
این مسابقه است.

این مسئول با اشاره به این که حضور هنرمند بومی و معتمدین 
محله در مسابقه از دیگر رویکردهای برنامه ریزی شده است،  
بیان کرد: بخش هیجانی و پرتحرک از جمله ویژگی های 
اجرایی در مسابقه کوچه های آشتی کنون است.رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد خاطرنشان کرد: 
در این دوره 20 نوبت مسابقه بین محالت قدیمی یزد برگزار 
و توسط صدا و سیمای مرکز یزد پخش می شود.وی جذب 
مشارکت خیرین محالت را یکی از اولویت های اجرایی در 
برگزاری این دوره مسابقات عنوان کرد و گفت:  ترویج فرهنگ 
ورزش محالت از جمله اهداف برگزاری این مهم است.

مالزینلی نحوه مشارکت در این جشنواره را از طریق سایت 
  www.yazd.irib.ir صدا و سیمای مرکز یزد به نشانی
دانست و تاکید کرد: عالقه مندان به شرکت در این مسابقه 
فقط تا هشتم بهمن فرصت دارند تا از طریق سایت مذکور 

ثبت نام نمایند.



صادر  تندیس  هرمزگان  فوالد 
کننده نمونه را دریافت کرد

مدیرفروش فوالد هرمزگان با اشاره به دریافت 
تندیس صادرکننده نمونه استانی، گفت: یکی از 
رویکردهای مهم شرکت فوالد هرمزگان، حضور 

فعال در بازارهای صادراتی است.
به گزارش جام جم هرمزگان، مهدی شکری زاده 
مدیرفروش شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به 
کسب عنوان صادرکننده نمونه استان هرمزگان 
برای پنجمین سال متوالی، گفت: موقعیت منطقه 
ای شرکت فوالد هرمزگان ایجاب می کند تا این 
شرکت به عنوان پایگاه صادراتی کشور به عنوان 
چشم انداز آتی سیاست گذاران مطرح باشد و از 
این روست که با ایفای نقش راهبردی در توسعه 
صنعتی در منطقه جنوب کشور، همواره برآن بوده 
با استراتژی های توسعه بازار، در راستای جلب نظر 
مشتریان و ارائه محصوالت مطابق استانداردهای 
روز دنیا،اهداف و برنامه های خود را تهیه و تدوین 
کند که این امر باعث شده »اسلب« هرمزگان به 
عنوان یک محصول شناخته شده در بازارهای 

جهانی رضایت مشتریان را جلب کند.
وی بیان کرد: با مطالعات صورت گرفته در 
راستای حفظ وتوسعه بازارها، در قالب سناریوهایی 
سعی کرده ایم تا آثار تحریم  را به حداقل برسانیم. 
شکری زاده افزود: با توجه به شدت رقابت 
،محدودیت بازار تقاضا، محدودیت های تجاری در 
بازارهای بین المللی و افزایش تولید در کشورهای 
مطرح صادر کننده، حضور مستمر در بازارهای 
دولت  وسیع  حمایت های  مستلزم  صادراتی 
است که انتظار داریم دولت با ایجاد مشوق های 
صادراتی شامل جوایز صادراتی، تسهیالت ویژه، 
تخصیص یارانه تولید ،تسهیل در قوانین و مقررات 
گمرکی ،کاهش یا حذف هزینه های مترتب بر 
محصوالت صادراتی در مناطق ویژه مانند حقوق 
و عوارض بندری و هزینه صدور گواهی تولید، 
تامین زیرساخت های مناسب از طریق توسعه 
ناوگان حمل و نقل و ایجاد اسکله اختصاصی، 
برطرف نمودن محدودیت های مربوط به ناوگان 
کشتیرانی و تسهیل روابط و مبادالت بانکی بین 
لمللی، شرکت های صادرات محور را در امر  ا

صادرات یاری کند.

فریدون همتی استاندار هرمزگان و سردار سرلشکر حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، از 
روستاهای سیل زده شهرستان های جاسک و بشاگرد 

بازدید کردند.

به گزارش جام جم هرمزگان، استاندار هرمزگان و فرمانده 
کل سپاه، ابتدا با حضور در دهستان گابریک شهرستان 
جاسک و روستاهای لیره ای، سدیج و گرندو، ضمن گفتگو 
با مردم، درخواست های آنان را مورد رسیدگی قرار دادند. 

فریدون همتی و سرلشکر سالمی همچنین از کمپ های 
اسکان اضطراری ساکنان روستاهای سیل زده این منطقه 
بازدید کردند.در این بازدید ارسال کانکس به این مناطق 
مورد پیگیری قرار گرفت. بازدید از مدارس این منطقه و 

آشپزخانه پخت غذای گرم برای مردم مناطق سیل زده 
از دیگر برنامه های استاندار هرمزگان و فرمانده کل سپاه 
بود. استاندار و سردار سرلشکر سالمی، در ادامه در مناطق 

سیل زده شهرستان بشاگرد حضور یافتند. 
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بازدید استاندار هرمزگان و فرمانده کل سپاه از مناطق سیل زده

خبر خبر

تولیـدی  واحدهـای  مشـکالت 
شـهرک صنعتـی سـگزی پیگیری 

د می شـو
 استاندار اصفهان گفت: اکثر مشکات شهرک ها 
و واحدهای تولیدی سگزی مربوط به مواد اولیه و 

تسهیات است که آنها را پیگیری می کنیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری اصفهان، عباس رضایی در حاشیه بازدید 
از شهرک صنعتی سگزی و نشستی صمیمانه با 
صنعتی  شهرک  این  تولیدکنندگان  و  صنعتگران 
شهرک های  و  واحدها  از  بازدید  داشت:  اظهار 
صنعتی متعدد داشتیم که شهرک صنعتی سگزی 
یک سری مسایل و مشکات ویژه خود را دارد.

وی بیان کرد: یک سری مسایل و مشکات هم 
شهرک هاست.استاندار  و  شرکت ها  بقیه  مبتابه 
مستقر  تولیدی  واحدهای  داد:  ادامه  اصفهان 
و  هستند  خوب  و  مهم  صنعتی  شهرک  این  در 
افتخار می کنیم که نیروهای جوان در این واحدها 
اشتغال دارند. وی اضافه کرد: اکثر مشکاتی که 
شرکت های مستقر در شهرک سگزی دارند، مربوط 
به مواد اولیه است که در تماس با معاون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قول مساعد دادند تا روز 
یکشنبه، به صورت حضوری مسایل و مشکات را 
مطرح کنیم.رضایی یادآرو شد: ورق، آهن اسفنجی 
و دیگر مواردی که شرکت های متعدد به آن مبتا 
اینکه  با اشاره به  نیز قابل حل است.وی  هستند 
تسهیات مورد نیاز از دیگر مشکات واحدهای 
اقتصاد  چرخه  اینکه  برای  گفت:  است،  تولیدی 
بچرخد، در شرایط ویژه نیاز به پول و تسهیات 
دارد. استاندار اصفهان افزود: درخواست شرکت ها و 
واحدهای تولیدی در این بازدید جمع بندی می شود 
و در نشست ویژه ای که به زودی برگزار می کنیم، 

آنها را برطرف خواهیم کرد. 
وی همچنین به وجود یک سری مسایل محیط 
زیستی در شهرک صنعتی سگزی اشاره و تصریح 
کرد: مسایل و مواردی که محیط زیست به این 
رو  این  از  به جاست؛  امری  می داند،  وارد  شهرک 
زیست محیطی  تولیدی که مشکل  واحدهای  از 
دارند، درخواست می شود در جهت رفع مشکات 

کوشا باشند.
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عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: پایه نیروگاه توانیر گازسوز 
است و متأسفانه به دلیل اعمال سیاست های غلط یا نگاه تبعیض آمیز به 
هرمزگان در طول تاریخ،  به اجبار نیروگاه را به سمت استفاده از مازوت 

برده اند.
کیانوش جهانبخش  در نطق پیش از دستور خود در جلسه 151 شورای 
شهر بندرعباس عنوان کرد: در راستای ادای تکلیف نمایندگی براساس 
قانون وشرح وظایفی که برای اعضای شورای شهر مشخص شده، اگر 
سوء اثری در مدیریت ها و حوزه های اجتماعی،زیست محیطی، اقتصادی 
و... پیش آید، رسالت ماست که سوء اثر را در معرض مطالبه خود قرار 
دهیم، تا مردم هم آگاه شوند و با راهکارهای قانونی و روشهای مختلف 
وظیفه ای دنبال و تا حل آن معضل پیگیری شود. جهانبخش افزود: از 
پاسخگویی سلیمی مدیر شرکت تولید برق و واکنشی که نسبت به نطق 
بنده در جلسه قبل درخصوص سمی بودن دود حاصل از توانیر که سالیان 
سال است و همچنان هم ادامه دارد تشکر می کنم، ایشان در بخشی 
از صحبت هایشان اشاره کردند که این گازها سمی نیست و در پایش 
زیست محیطی استانداردهای الزم حفظ شده، اگر مونوکسیدکربن و دی 
اکسید گوگرد سمی نیست پس چه چیز سمی است؟ وی ضمن تشکر 
از زحمات پرسنل مجموعه نیروگاه بندرعباس تصریح کرد: پایه نیروگاه 
توانیر گازسوز است و متأسفانه به دلیل اعمال سیاست های غلط و یا نگاه 
تبعیض آمیز به هرمزگان در طول تاریخ،  به اجبار نیروگاه را به سمت 
استفاده از مازوت برده اند. جهانبخش با بیان اینکه نیاز است دادستان به 

عنوان مدعی العموم به موضوع آلودگی های زیست 
محیطی ورود کند و به دنبال احقاق حق عامه باشد، 
ادامه داد: در استان های دیگر نیز از این گاز استفاده می 
شد که با پیگیری ها اصالح شد، در درجه اول خطاب 
بنده به وزارت نفت و شرکت گاز است، مگر خون 
مردم استان های دیگر از خون مردم هرمزگان رنگین 
تر است؟ برای نیروگاه های استانهای دیگر سوخت 
مازوت حذف شده  وبا سوخت گاز کار را انجام می 
دهند، اما این تبعیض که در طول تاریخ متاسفانه نسبت 
به مردم هرمزگان داشتند قابل اغماض نیست. رئیس 
کمیسیون حقوقی شورای شهر افزود: مازوت مازاد 
غیر استاندارد از استان های دیگر سرازیر به مخازن 
بندرعباس می شود، عالوه بر هزینه های بسیاری 
که نیروگاه بابت تعویض و تعمیر قطعات متحمل می 
شود، آلودگی بسیاری هم ایجاد می کند. سازمان 
محیط زیست باید مستندات ارائه دهد که آیا این گاز 
استاندارد است یا خیر؟  وی خاطرنشان کرد: شرکت گاز 
نیز بحث سوخت رسانی را انجام دهد، چه کسی به خود 

اجازه می دهد توانیر از مازوت استفاده کند؟ هنوز از حادثه جمال احمد که 
چرنوبیل هرمزگان بود زمان زیادی نگذشته است، نباید اجازه دهیم شرایط 
به گونه ای مشابه پیش رود! عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس در پایان 

گفت: درست می گویند گازهای دی اکسید گوگرد و مونوکسید کربن سمی 
نیستند، سمی نفس های برخی مسئولین دروغگو است که برای بقای 

جایگاه خود به جای حل مشکالت صورت مسئله را پاک می کنند.

عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس:

نیروگاه توانیر با اجبار از مازوت استفاده می کند

حضور سازمان منطقه آزاد کیش  در بزرگترین رویداد گردشگری دنیا
نمایشگاه فیتور اسپانیا 2020؛ به عنوان یکی از بزرگترین 
و مهم ترین نمایشگاه های صنعت گردشگری در دنیا، 
روز دوم بهمن 98 در حالی چهلمین دوره از برپایی خود را 
آغاز کرد که نمایندگانی از مناطق آزاد جمهوری اسالمی 

ایران نیز در این نمایشگاه حضور داشتند.
در این نمایشگاه که از روز دوم تا ششم بهمن )22ـ  
2020( در شهر مادرید پایتخت اسپانیا  2۶ ژانویه 
فرهنگی،  معاون  از  متشکل  نمایندگانی  شد،  برپا 
گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و سازمان های مناطق آزاد کیش، ارس، اروند و 
قشم حضور دارند و ظرفیت ها و توانمندی های این 
مناطق در حوزه های جذب توریست، سرمایه گذاری در 
بخش های هتلداری و مقاصد پروازی و معرفی جاذبه های 
گردشگری را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه با هدف 

ایجاد ارتباطات مهم در سطح جهانی و با هدف توسعه 
راهبردهای آینده صنعت گردشگری و براساس نیازهای 
مخاطبان و مشتریان این صنعت هر ساله در محل 
نمایشگاه های بین المللی IFEMA در شهر مادرید 
برگزار شد.  »نمایشگاه فیتور اسپانیا« یکی از بزرگترین 
نمایشگاه ها در زمینه صنعت گردشگری است. عمده 
شرکت کنندگان این نمایشگاه فعاالن گردشگری از 
کشورهای آمریکای التین، پرتغال، اسپانیا، آفریقا و 
آسیا هستند که با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و 
توسعه ارتباط بین کشورهای مختلف گرد هم می آیند. 
در واقع فیتور فرصت مناسبی را برای ارائه خدمات 
گردشگری، معرفی محصوالتی مانند تورهای متنوع به 
مقاصد مختلف و بازاریابی جهت جذب توریست در اختیار 

شرکت کنندگان قرار می دهد. 

خبرخبر

فعالیت های  برتر  مقام  کسب 
فرهنگی توسط آبفای هرمزگان

ائمه  و  در همایش سراسری مسئولین فرهنگي 
از  کشور  فاضاب  و  آب  شرکت های  جماعات 
مسئول فرهنگی شرکت آب و فاضاب هرمزگان 
این  هرمزگان،  جم  جام  گزارش  به  شد.  تقدیر 
از  تجلیل  همچنین  و  آموزش  هدف  با  مراسم 
فعاالن حوزه فرهنگی شرکت های آب و فاضاب 
شهری و روستایی سراسر کشور در مشهد برگزار 
و پس از ارزیابی  فعالیت های صورت گرفته طی 
این  برترین های  از  یک سال گذشته شرکت ها، 
بخش تجلیل شد. بر اساس این ارزیابی، شرکت 
آبفای هرمزگان شایسته تقدیر ویژه شناخته شد و 
از ابراهیم خادمی پور مسئول فرهنگی شرکت آب 

و فاضاب هرمزگان تجلیل به عمل آمد.
در لوح تقدیر برگزیدگان این بخش که به امضای  
و  فرهنگی  امور  مسئول  مهاجری  رضا  محمود 
کشور  فاضاب  و  آب  مهندسی  شرکت  دینی 
پشتیبانی  و  انسانی  منابع  معاون  گیاهی  رضا  و 
رسیده،  کشور  فاضاب  و  آب  مهندسی  شرکت 
آمده است: خداوند متعال همه کسانی که ایمان 
و عمل صالح را با هم گره زده و از این دو گوهر 
ارزشمند، پلی نورانی بین خود و معبود شان ساخته 
و پیوندی عمیق با یگانه پروردگار عالم هستی به 
وجود آورده اند، درهای فیوضات معنوی را به روی 
آنان گشوده و راه هدایت به آنان نشان داده شده 
است. کسانی که عاشقانه و عارفانه و با خلوص 
نیت اعمال و افکارشان، همیشه در جهت تحقق 
بخشیدن به تعالیم نورانی قرآن و فرهنگ اسام 
ناب محمدی )ص( کوشا بوده و تاش و جدیت 
خستگی ناپذیر آن ها همواره گویای این مهم می 
در  جنابعالی  ارزشمند  خدمات  پاس  به  باشد.لذا 
زمینه انجام فعالیت های فرهنگی و دینی و کسب 
رتبه شایسته تقدیر ویژه در میان شرکت های آب 
در  و روستایی سراسر کشور  و فاضاب شهری 
سال ۱۳9۷، صمیمانه مراتب تقدیر و تشکر را از 
حضرتعالی ابراز و امید واثق داشته در سایه عنایات 
حق تعالی و توجهات اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السام بویژه حضرت صاحب الزمان )عجل 
موید  و  موفق  همواره  الشریف(  فرجه  تعالی  اهلل 
فاضاب  و  آب  است، شرکت  باشید..شایان ذکر 
هرمزگان چندی پیش به عنوان دستگاه برتر اقامه 

نماز در هرمزگان برگزیده شده بود.

موزه ساز و بزرگترین مجموعه دار خصوصی آذربایجان:

اصفهان نصف جهان نیست ، تمام جهان است 
شامگاه پنج شنبه، عصارخانه شاهی به همت اداره گردشگری وابسته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان میزبان کارسوق 
چهارم بود. رضا سرابی آمده بود تا با روایت ها و خاطراتش بگوید »چگونه 
کاشف روایت ها و سازنده موزه های شهر باشیم؟«. رضا سرابی که متولد 
13۴2 است، زادگاه خود را محله َدَوچی در تبریز معرفی می کند که خاستگاه 
ستارخان و باقرخان است. مجسمه سازی می کند و بدون سرمایه و از سر 
عشق از سال 135۴ با یک سکه احمدشاهی، عالقه ای در جمع آوری 
هرآنچه که به چشمش قدیمی می آمده، نشان می دهد. 10 سال بعد در سال 
13۶۴ تصمیم گرفت کلکسیون هایش را هدفمند کند و سه سال بعد قدیمی 
ترین فانوس را جمع آوری کرد و همین باعث شد تا در یک سال 37 فانوس 
را جمع آوری کند و تاکنون بالغ بر 270 فانوس و وسایل روشنایی قدیمی از 
دوران ادیسون را جمع آوری کرده و در میدان ساعت شهر تبریز موزه ای را 
دایر کرده است. او موسس موزه مشاغل در تبریز هم بوده که به زعم وی 
یکی از بزرگترین موزه های خصوصی مشاغل در ایران است. این موزه ساز 
و بزرگترین مجموعه دار خصوصی آذربایجان با اشاره به اهمیت تمدن 
و آداب و رسوم گذشته ایران زمین به عنوان رکن اصلی انتخاب هایش 
افزود: برای ایجاد موزه مشاغل الزم بود تمام اجزای مشاغل اعم از خیاطی، 
نجاری، آهنگری، داروفروشی و عطاری را از سراسر ایران جمع آوری کنم تا 
با رعایت سبک سنتی، این موزه خصوصی برای نخستین بار در شهر تبریز 

دایر شد که پس از آن هیچگونه حمایتی از ارگانهای دولتی انجام نشده و 
این درحالی است که بارها باکو درخواست انتقال موزه مشاغل را داشته اما با 

تمام مرارت ها از این موزه در شهر تبریز حفاظت خواهم کرد. 
وی اضافه کرد: ۴0 سال پیش که کار خودم را بدون پشتوانه مالی آغاز کردم 
توانستم قطعات گمشده پازل مجموعه ها را جستجو کنم و در نهایت امروز 
بیش از 20 هزار اثر تاریخی و ارزشمند دارم که بیشتر آنها در اختیار موزه ها 
قرار دادم و با تاسیس موزه های خصوصی به دنبال منفعت جمعی در قبال 
منفعت شخصی بودم.  این موزه ساز و بزرگترین مجموعه دار خصوصی 
آذربایجان با بیان خاطراتی از نحوه جمع آوری مجموعه هایش گفت: 
برای جمع آوری مجموعه ها به خواندن دقیق تاریخ و بویژه سفرنامه ها 
روی آوردم. پای صحبت پیرمردان قدیمی تبریز نشستم و اشاره های آنها 
را با مطالعه تاریخ دنبال می کردم و همین باعث شد به مجموعه های بسیار 
ارزشمند دست یابم. وی با اشاره به اینکه اصفهان نصف جهان نیست 
بلکه تمام جهان است گفت: ای کاش من در اصفهان زاده می شدم و از 
شما می خواهم قدر این شهر را بدانید و با جمع آوری مجموعه هایی که 
در زیرزمین ها نگهداری می شوند و برپایی موزه های خصوصی تاریخ و 
فرهنگ و هنر غنی این شهر را به رخ سایر شهرها و کشورها بکشانید. این 
موزه ساز و بزرگترین مجموعه دار خصوصی آذربایجان با اشاره به اینکه 
برای مجموعه دار شدن نباید سرمایه دار بود، ابراز داشت: من مجسمه 

ساز هستم و در طول این ۴0 سال با درآمد مجسمه سازی، مجموعه هایی 
را از سراسر ایران جمع آوری کردم و هنوز هم مستاجر هستم؛ چون بر این 
باورم که این مجموعه ها متعلق به مردم ایران زمین است و من ماموریت 
شناسایی و جمع آوری آنها از پستوخانه ها را دارم.  مدیر مرکز اصفهان 
شناسی و خانه ملل با اشاره به اینکه زمان دقیق تاسیس عصارخانه شاهی 
مشخص نیست، گفت: طبق شجره نامه خانوادگی، تمام نسل ما در همین 
محل کار می کردند و سابقه عصارخانه به دوره صفویه برمی گردد.  پورعصار 
با بیان اینکه اهمیت عصارخانه به منزله نیروگاه امروزی است، تصریح کرد: 
وظیفه تامین روشنایی شهر اصفهان از تبدیل دانه های روغنی به روغن 
در عصارخانه فراهم می شد.  وی با اشاره به تیر اصلی در عصارخانه که 
به زمان ظل السلطان برمی گردد، ادامه داد: این تیر، تنه درخت چناری 
است که احتماال در میدان امام حسین)ع( امروزی موجود بوده و از آنجا 
به دستور حاکم وقت اصفهان به عصارخانه منتقل شده است.  مدیرمرکز 
اصفهان شناسی و خانه ملل با بیان اینکه بازار طالفروشها جنب موزه 
محل نگهداری شترهای عصارخانه بوده گفت: این مکان به علت نداشتن 
شرایط مناسب باعث بیماری شترها می شده و با تالش های شبانه روزی 
حاج عباس پورعصار، الکتروموتوری طراحی می شود تا این چرخ دنده ها به 
حرکت درآید که هم از رنج کارگران عصارخانه کاسته می شد و هم شترها از 

مرگ نجات یافتند.
وی با بیان اینکه عصارخانه شاهی به عنوان یکی از قطب های جذاب 
گردشگری داخلی و خارجی است، اظهار داشت: در اواخر دهه ۴0، 
عصارخانه شاهی از رونق می افتد. بوی متساعد شده از عصارخانه برای 
اهالی بازار خوشایند نبود و با از رونق افتادن موزه، این مکان به صورت 
متروکه درآمد تا در اوایل دهه 80 شمسی این مکان توسط شهرداری 

اصفهان خریداری و این میراث گرانبها به موزه تبدیل شد. 

اصفهان 2020  پروژه هـای  اجرای 
محـرک  طرح هـای  قالـب   در 

توسـعه در مناطـق 15 گانه 
شهردار اصفهان گفت: برخی از پروژه های 
طرح اصفهان 2020 در قالب طرح های محرک 
توسعه در مناطق 15 گانه اجرا می شود و این 
برنامه در بودجه سال 99 شهرداری هم لحاظ 

شده تا این طرح ها اجرایی شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده 
رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره 
به اینکه سه شنبه هفته قبل برای تسریع در 
پیگیری برخی پرونده های مناطق به معاونت 
شهرسازی رفته و زاویه دید را برای اعمال 
مدیریت تغییر دادیم، اظهار کرد: در این بازدید، 
مدیران مرتبط با موضوع هم حاضر بودند و 
وضعیت پرونده ها و امالک واقع در برخی از 

مناطق 15 گانه را مورد بررسی قرار دادیم. 
وی ادامه داد: این کار برای کوتاه کردن مسیر 
رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف پرونده های 
مردم انجام شد. در مالقات مردمی در مناطق 
و  پرونده ها  به  رسیدگی  شکل  همین  به 
درخواست های مردم را پیش می بریم و هرجا 

که الزم باشد حضور مستقیم پیدا می کنیم. 
شهردار اصفهان تصریح کرد: این روند حتما 
در معاونت های دیگر شهرداری ادامه خواهد 
یافت و گاهی محل کار را در همان جا قرار 

خواهیم داد. 
وی با بیان اینکه بر اساس طرحی که شورای 
شهر و کمیسیون گردشگری و حقوقی شورا به 
شهرداری داده بودند و با توجه به تاکید مدیریت 
شهری در ارتباط با طرح های گردشکری ذیل 
برنامه اصفهان 2020 ما سال آینده برخی 
در  را   2020 اصفهان  طرح  پروژه های  از 
قالب های محرک توسعه در مناطق 15 گانه 
اجرا می کنیم، گفت: این برنامه را در بودجه 
سال 99 شهرداری هم لحاظ کردیم تا این 

پروژه ها اجرایی شود. 



معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: 
پروژه های طرح اصفهان 2020 در قالب طرح های 
محرک توسعه در مناطق 15 گانه شهر اصفهان مدنظر 

قرار گرفته است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
احمد حسینی نیا با اشاره به پروژه  های محرک توسعه 
مناطق 15 گانه در قالب طرح اصفهان 2020، اظهار کرد: 
بر اساس طرحی که شورای شهر و ریاست کمیسیون 
گردشگری و حقوقی شورا به شهرداری اصفهان ارائه 
کرده است و با توجه به تاکیدات شهردار اصفهان در 

خصوص طرح های گردشگری ذیل برنامه اصفهان 
2020 که بر موضوع گردشگری تاکید دارد، پروژه های 
طرح اصفهان 2020 در قالب طرح های محرک توسعه 
در مناطق 15 گانه شهر اصفهان مدنظر قرار گرفته است. 

وی با بیان اینکه اصفهان شهری برخوردار از غنای 
در  که  مولفه هایی  کرد:  تصریح  باالست،  فرهنگی 
مکتب اصفهان دنبال می شود در کمتر شهری با این 
شیوه معماری و شهرسازی وجود دارد بنابراین تاکید بر 
این است که محورهای گردشگری در مناطق 15 گانه 
و ناژوان با همفکری، همراهی و مشورت با مدیران و 
معاونان مورد بررسی قرار گیرد تا 15 محور گردشگری 
و یک محور گردشگری در ناژوان به عنوان طرح های 
نمونه گردشگری معرفی و در بودجه سال 99 لحاظ شوند.  
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
این برنامه ها و طرح های گردشگری در سه سطح کوتاه 
مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف می شوند، تاکنون 
طرح های 10 منطقه با حضور اساتید دانشگاه، حرفه 
مندان، ریاست کمیسیون گردشگری و متخصصین حوزه 
شهرسازی به جمع بندی رسیده و پنج منطقه دیگر نیز در 
ادامه مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد؛ امیدواریم با این 
برنامه ها به سمت کیفی سازی فضاهای شهری با رویکرد 

گردشگری حرکت کرده و خروجی آن به وجود آمدن یک 
فضای گردشگری پایدار در اصفهان باشد.  وی با بیان 
اینکه هدف این است که در این گردشگری پایدار، بتوان 
ابعاد اقتصادی و اجتماعی و ابعاد فیزیکی و اکولوژیکی را 
با همراهی مناطق 15 گانه دنبال کرد، افزود: در صورتیکه 
بتوانیم روی این ابعاد به جمع بندی رسیده و در مباحث 
گردشگری از آن کمک بگیریم، می توانیم به سمت 
گردشگری پایدار حرکت کنیم، این مباحث می تواند در 
ابعاد نهادسازی، زیست بوم و اقتصاد پایدار حرکت کرده و 
در فرآیند ارزیابی ها مورد استفاده قرار بگیرد.    حسینی نیا 
با بیان اینکه تاکید بر این است که در سال 99 طرح ریزی 
و اجرای قالب این برنامه ها تحت عنوان برنامه های کوتاه 
مدت دنبال شود، افزود: برخی از برنامه ها نیاز به برنامه 
ریزی و طراحی دقیق تری دارد از این رو پایه گذاری آنها 
در سال 99 و توسعه و اجرای این فازها در سال های آینده 

انجام می گیرد. 
وی گفت: آغاز اجرای برخی از پروژه ها نیز که نگاه کالن 
به موضوع گردشگری دارد در سال 99 در فرآیند برنامه 
اصفهان 2020 انجام و فرجام و نتایج مطلوب آن در 

سال های آینده رصد می شود. 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید 

کرد: اجرای برنامه ها و پروژه های گردشگری در طرح 
اصفهان 2020 الزاما با نگاه احیای تاریخی انجام نمی 
شود، چنانچه رویکرد و بستر و زمینه تاریخی می تواند به 
غنای موضوع بیفزاید، در مناطقی مانند یک، سه، پنج و 
تخت فوالد در منطقه ۶، تم گردشگری و غنای فرهنگی 
ما را به سمت اجرای برنامه های گردشگری با تم تاریخی 
حرکت می دهد اما در سایر مناطق، بخشی از رویکردها 
کالبدی، برخی اکولوژیکی و بعضی محیط زیستی است؛ 
به طور مثال در منطقه 9 به دلیل وجود کوچه باغ ها ضمن 
تاکید بر مولفه های تاریخی مانند منارجنبان و کوه آتشگاه 
به دنبال محور کالبدی نیز هستیم تا توأمان بتوانیم این 

موارد را مانند دانه های تسبیح در کنار هم قرار دهیم.  
وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در اجرای 
طرح های اصفهان 2020، گفت: در سطوح میان مدت و 
بلند مدت بخش خصوصی نیز امکان و ظرفیت مشارکت 
را دارد، به طور مثال یکی از پروژه هایی که مورد ارزیابی 
قرار گرفت و تایید شد یک روستای گردشگری با تم 
کشاورزی بود، این روستا در پهنه ای از اراضی کشاورزی 
در حال برنامه ریزی است و می طلبد که بخش خصوصی 
گردشگری  تم  بتوان  تا  بیاید  شهرداری  کمک  به 

کشاورزی را در آن پیاده کرد. 
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خبرخبر

صنعـت  روز  مسـائل  بررسـی 
فـوالد و صنایـع وابسـته

تخصـــــصی  میزگرد  در  پور  غریب  خداداد 
بررســـــی مهم تـــــرین مسائل روز صنعت 
فوالد و صنایع وابسته تصریح کرد: انتقاد وارده به 
طرح جامع فوالد این است که باید زنجیرۀ صنعت 
به طور کامل مصوب می شـــــد و فراتـــر از آن 

اقدامی انجام نمی گرفت.
 وی ادامه داد: کار اشتباه این است که معدنی ها 
فوالدساز شده اند و فوالدسازها معدن دار. اکنون 
۵0 درصد ظرفیت فوالد کشور بدون معدن است؛ 
به طوری که ذوب آهن ۱00 درصد، فوالد مبارکه ۵0 
درصد و فوالد تربت و آهن پاسارگاد شیراز نیز بدون 
معدن هستند.رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان 
کرد: احداث فوالدسازی در سنگان غیرکارشناسی 
است و باید کنسانترۀ تولیدی به فوالد خوزستان 
و فوالد مبارکه حمل گردد تا به محصول تبدیل 
شود.وی ادامه داد: اکنون نیز باید پیگیر افزایش 
ظرفیت کارخانۀ اپال پارسیان به ۵ میلیون تن باشیم.

غریب پور گفت: معتقدم افزایش سرمایۀ چادرملو نیز 
باید صرف اکتشافات منطقۀ مرکزی ایـران شود. 
ذخایر زیرزمینی سنگ آهن در منطقۀ مرکزی ایران 
به اندازه ای است که سال ها مادۀ معدنی خواهیم 
داشت.وی  با اشاره به انتقاد موجود مبنی بر مداخلۀ 
دولت در قیمت معدن و فوالد، تصریح کرد: اگر 
قیمت سنگ آهن آزاد شود، باید با نرخ 600 تومان به 
فروش برسد، همچون نفت که با قیمت 9۵ درصد 
فوب خلیج فارس فروخته می شود و محصوالت آن 
در بورس به فروش می رسد.وی ادامه داد: اکنون 
قیمت کنسانترۀ داخلی ۷00 تومان و قیمت صادراتی 
940 تومان است. همچنین، قیمت آهن اسفنجی 2 
میلیون و ۱00 هزار تومان و قیمت صادراتی آن ۳ 
میلیون و ۳00 هزار تومان است. علت این که مصرف 
آهن اسفنجی در داخل کشور افزایش یافته جذاب 

شدن قیمت آن است.
وی با بیان این که ساالنه ۱0 میلیون تن فوالد در 
کشور مصرف می شود، گفت: این میزان مصرف، 
معادل ارز نیمایی، ۱00 هزار میلیارد تومان است، 
یعنی۱20 میلیون تومان برای هر نفر، بدین ترتیب 

گویا برای کشور درآمد ایجاد می کنیم.
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مهنـدس کیانـی مدیـر مانیتورینـگ فنـی اداره 
کل نظـارت و ارزیابـی فنـی سـازمان در دیـدار بـا 
دکتـر علیرمضانـی مدیر کل صـدا و سـیمای مرکز 
کرمـان، آماده سـازی واحـد نظـارت و ارزیابی فنی 
مرکز کرمـان را مثبت ارزیابـی کرد و قول مسـاعد 

داد بـزودی ایـن مـکان را تجهیـز خواهنـد کرد.
 علیرمضانـی مدیـر کل صـدا و سـیمای مرکـز 

کرمـان نیـز در ایـن دیـدار گفـت :بـرای واحـد 
نظـارت و ارزیابـی فنـی مرکـز 70 متـر مربـع 
سـاختمان بـا هزینـه ای بالـغ بـر یـک میلیـارد 
ریال سـاخته شـده و آمـاده تجهیـز می باشـد. علی 
آبـادی مدیـر آمـوزش و انـدازه گیـری امـواج اداره 
کل نظـارت و ارزیابـی فنـی سـازمان و افشـین 
یداللهـی ایشـان را در ایـن بازدید همراهـی کردند.

تجهیز واحد نظارت و ارزیابی فنی 
صدا و سیمای مرکز کرمان، بزودی 

پیش بینی 15 طرح گردشگری در 15 منطقه اصفهان 

آهـن  ذوب  در  ریـل  تولیـد 
اصفهان، بـاور به تـوان داخلی 

را تقویـت کـرد
جمعه  اصفهان  ذوب آهن  مدیرعامل 
4بهمن در برنامه زنده رود شبکه اصفهان، 
آخرین دستاوردهای این شرکت را تشریح 

کرد. 
منصور یزدی زاده با اشاره به اهمیت روز 
23 دی ماه در صنعت فوالد کشور گفت:  
قرارداد تاسیس ذوب آهن اصفهان در سال 
1344، تولید فوالد در کشور برای اولین 
بار در سال 1351 و همچنین بهره برداری 
از فوالد مبارکه در سال 1371 در این روز 
اتفاق افتاده است. ضمن اینکه امسال در 
روز 23 دی رکورد تولید روزانه جدیدی در  

بخش کوره بلند ذوب آهن ثبت شد. 
وی افزود: صنعت فوالد از ۶۰۰ هزارتن 
تولید قبل از انقالب به 2۶ میلیون تن رسیده 
که نشان دهنده موفقیت این صنعت است 
و این در حالی است که نیمی از تولیدات 
فوالدی کشور صادر می شود که در شرایط 
تحریم کار بزرگی است. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان به نقش این شرکت در شکل گیری 
سایر صنایع فوالدی اشاره کرد و گفت: این 
مجتمع عظیم صنعتی، فرهنگ صنعتی را در 
کشور ایجاد کرد و متخصصان آن در ساخت 
سایر صنایع فوالدی از جمله فوالد مبارکه 
نقش داشتند و صنعت کشور مرهون ذوب 
آهن است. یزدی زاده، تولید انواع مختلف 
ریل برای خطوط بین شهری و مترو در ذوب 
آهن را یک افتخار بزرگ برای صنعت کشور 
و باعث افزایش باور به توان داخلی دانست و 
گفت: تولید ریل بدون مشکل در این شرکت 
انجام می شود و این باور در وزارت راه و راه 
آهن جمهوری اسالمی ایجاد شده است که 
نیازی به واردات این محصول نداریم. در حال 
حاضر هم فوالد ریل و هم نورد آن با توان 
داخلی انجام می شود و مطابق با استاندارد 

جهانی است که بسیار سخت گیرانه است.


